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Поняття органічної продукції
Органічна продукція - продукція, отримана в результаті
сертифікованого виробництва відповідно до вимог
чинного законодавства.

*

ст. 1 Закону України «Про виробництво та обіг органічної
сільськогосподарської продукції та сировини»

Державний логотип для органічної
продукції від (25.12.2015)
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Законодавство України щодо сертифікації
органічної продукції











Закон України «Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської
продукції та сировини» від 03.09.2013 № 425-VII;
Постанова КМУ «Про затвердження Детальних правил виробництва органічної
продукції (сировини) тваринного походження» від 30.03.2016 № 241;
Постанова КМУ «Про затвердження Детальних правил виробництва органічної
продукції (сировини) бджільництва» 23.03.2016 № 208;
Постанова КМУ «Про затвердження Детальних правил виробництва органічної
продукції (сировини) аквакультури» від 30.09.2015 № 982;
Закон України «Про стандартизацію» 17.05.2001 № 2408-III;
Закон України «Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки
відповідності» від 01.12.2005 № 3164-IV;
Закон України «Про підтвердження відповідності» від 17.05.2001 № 2406-III;
Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя
населення» № 4004-XII, від 24.02.1994;
Закон України «Про безпечність та якість харчових продуктів» № 771/97, від
23.12.1997.

Законодавство ЄС у сфері
сертифікації органічної продукції










Директива Ради (ЄС) № 834/2007 від 28.06.2007 «Стосовно органічного
виробництва і маркування органічних продуктів, та скасування Директиви
(ЄЕС) № 2092/91»;
Директива Комісії (ЄС) №889/2008 від 05.09.2008 «Детальні правила щодо
органічного виробництва, маркування і контролю для впровадження
Постанови Ради (ЄС) №834/2007 стосовно органічного виробництва і
маркування органічних продуктів».
Постанова ЄС 834/2007 від 05.09.2008 «Про органічне виробництво та
маркування органічної продукції;
Регламент (ЄС) 1829/2003 від 22.09. 2003 «Про генетично модифіковані
продукти харчування та корма;
Регламент (ЄС) № 178/2002 Європейського парламенту і Ради Європейського
союзу від 28 січня 2002 «Про встановлення загальних принципів і вимог
законодавства про харчові продукти, створення Європейського органу з
безпеки харчових продуктів і встановлення процедур у питаннях, пов’язаних
із безпекою харчових продуктів».
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Отримання сертифікату в Україні
Стандарти України

Стандарти ЄС

Перехідний період:
 Розроблені детальні правила
виробництва органічної
продукції тваринного
походження, бджільництва та
аквакультури;
 Розроблений держаний
логотип;
 Розробка порядку та вимог до
маркування органічної
продукції.

 Не заборонена сертифікація
відповідно до міжнародних
стандартів (здійснюється
добровільно);
 Суб'єктами сертифікації є
недержавні установи.
 Проводиться сертифікація
на предмет міжнародних
стандартів

Розміщення на ринку продукції,
сертифікованої відповідно до міжнародних
стандартів
Україна
Дозволено, за умови
відсутності маркування,
яке містить слово “-біо”
та “органічний
продукт”.

ЄС
Необмежено
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Застосування законодавства ЄС в
Україні
У разі відсутності в нормативно-правових актах України
вимог щодо безпечності харчових продуктів, які
планується
виробляти,
застосовувати
параметри
безпечності, що визначені в документах відповідних
міжнародних організацій, у разі відсутності таких
параметрів у документах відповідних міжнародних
організацій - застосовувати параметри безпечності, що
встановлені законодавством Європейського Союзу.

*ст. 19 Закону України «Про основні принципи та вимоги
до безпечності та якості харчових продуктів»
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Антиконкурентні аспекти сертифікації
органічної продукції
Досягненням неправомірних переваг у конкуренції є
отримання
таких
відносно
іншого
суб'єкта
господарювання
шляхом
порушення
чинного
законодавства.

*ст. 15 Закону України “Про захист від недобросовісної
конкуренції”
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Відповідальність за порушення
законодавства у сфері сертифікації
органічної продукції
Цивільна відповідальність за:
Порушення прав споживачів

Адміністративна відповідальність за:
Введення в обіг або реалізація продукції, яка не відповідає
вимогам стандартів, сертифікатів відповідності, норм, правил і
зразків щодо безпечності, якості, комплектності та упаковки.
Кримінальна відповідальність за:
Умисне введення в обіг (випуск на ринок України) небезпечної
продукції, тобто такої продукції, що не відповідає вимогам щодо
безпечності продукції.
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Питань, які потребують
детальнішого розгляду
1. Порядок та вимоги для отримання
сертифікату на предмет відповідності
міжнародним стандартам.
2. Порядок та вимоги отримання державного
сертифікату відповідності.
3. Практичне застосування норм законодавства
ЄС.
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Висновки та рекомендації
 В Україні відсутня будь-яка заборона на сертифікацію
та маркування продукції знаками відповідності ЄС;
 Сертифікація на відповідність до положень ЄС є
добровільною в Україні.
 Виробники вільні в укладенні угоди щодо
сертифікації продукції на предмет відповідності до вимог
ЄС.
 Відсутні дієві механізми з сертифікація продукції на
відповідність державним стандартам;
 Заборонено розміщення на ринку України товарів, які
містять слова «біо-» «органічна продукція» тощо.
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Дякую за увагу!
Тел: (044) 331-04-85;
Факс: (044) 272-06-85
office@lawfirmsofiya.kiev.ua
м.Київ, вул. Січових стрільців, 10, оф.
45.
www.lawfirmsofiya.kiev.ua
Контактна особа –
Анастасія Кошпармак
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